
Per compartir 

 ½ Ració Ració 

Pa de coca de Folgueroles amb tomàquet de penjar    2,85€ 

Croquetes casolanes de pernil (4 ó 8 unitats)  8,05€ 12,85€ 

Croquetes casolanes de marisc (4 ó 8 unitats)  8,90€ 14,25€ 

Croquetes d’arròs negre amb allioli de mel i cansalada ibèrica (4 ó 8 unitats)  9,45€ 15,10€ 

Musclos a la marinera   15,10€ 

Peixets fregits “Morralla”  9,95€ 15,90€ 

Bunyols de Bacallà 10,05€ 16,25€ 

Filet d’anxoves del Cantàbric (3 ó 6 unitats)  9,50€ 16,95€ 

Calamars a la romana amb salsa tàrtara 11,40€ 19,80€ 

Escopinyes de las Rías al vapor o a la planxa 12,30€ 19,80€ 

Navalles a la planxa al lemon glass  19,80€ 

Pernil Ibèric de gla gran Reserva tallat a ganivet 15,00€ 25,00€ 

Pop de les costes de Galicia amb “cachelos” i pimentó de la vera 15,45€ 27,50€ 

Cloïsses de Galicia en salsa marinera  28,50€ 

“Closcada Loca” (cloïsses gallegues, escopinyes de las Rías i musclos)  31,50€ 

 

Per començar a menjar 

Gaspatxo andalús amb la seva picada de verdures i crostons  12,95€ 

Sopa de peix de roca i gambetes   8,60€ 13,80€ 

Tartar de salmó amb cítrics sobre la seva pell cruixent  16,10€ 

Tomàquets de l’horta amb ventresca de tonyina, ceba vermella i olives de kalamata  19,50€ 

Espaguetis en salsa marinera i els seus fruits de mar  19,50€ 

Tartar de llom de tonyina amb cremós d’alvocat, festucs i suc de soja  25,45€ 

 

Els Nostres Arrossos  (Mínim 2 persones) 

Paella de verdures  19,65€/per 

Fideuà de llagostins i sípia amb allioli (a part)  20,65€/per 

Paella del Senyoret  22,00€/per 

Arròs negre amb sípia i cloïsses  23,60€/per 

Paella Marinera de Peix i Marisc  27,25€/per 

Paella o arròs Caldos de Llamàntol  38,00€/per 

   

 

 

 

 



Plàtera de l’Almirall 

Mariscada a la planxa (marisc d’importació) 
(1/2 llamàntol, escamarlans, llagostins, gambes, navalles, escopinyes, cloïsses i musclos) 

 84,50€/per 

 

 

Els Nostres “Crancs” 

Bou de mar preparat (unitat)  24,00€ 

 

Els peixos de les nostres costes 

Orada de ració al forn o a la sal  19,30€ 

Clatell de Lluç a la Donostiarra amb verduretes saltades  20,60€ 

Salmó a la planxa amb salsa de llima, taronja i espàrrecs blancs  21,40€ 

Lluç del Nord a la planxa amb verdures al vapor  21,70€ 

Llom de Bacallà amb formatge Idiazàbal, espinacs i reducció de Pedro Ximénez  23,40€ 

Tataki de tonyina sobre sopa de soja, tomàquet picant i nous caramel·litzades  25,50€ 

Turbot en cremós de patata chips i parmesà amb cebetes glacejades  27,50€ 

Cassola de Rap a la marinera  27,50€ 

Suquet dels pescadors amb Rap i patates  27,50€ 

 

Els sabors de la Terra 

Cangreburguer (hamburguesa de vedella amb el seu pa)  14,00€ 

Tripes a la Madrilenya  17,00€ 

Entrecot de vedella amb patates baby rostides  22,00€ 

Filet de vedella en salsa de Pedro Ximénez   25,50€ 

   

 

Per els més dolços… 

Pastís de formatge amb fruites del bosc i el seu cruixent    6,75€ 

Brownie de xocolata amb sorbet d’api i llima    6,75€ 

Milfulls de crema caramel·litzat amb gelat de torró    6,75€ 

Crema i merenga de llima llimona en pasta de full caramel·litzada    6,75€ 

Tiramisú artesà amb crema de cafè    6,75€ 

Fruita de temporada amb iogurt grec de regalèssia    6,75€ 

Gelat Artesà (xocolata, vainilla o torró)    6,75€ 

 

  



SUGGERIMENTS 
 

 

 

Sardines en escabetx 8,00 €  

Cargol punxenc bullit 17,00 €  

Gambetes saltades 18,80 €  

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Graellada de Peixos del Dia (per compartir) 
(Daurada, Rap, Lluç, Escamarlà i Gamba de la 
Costa, Calamar de platja i Musclos) 

 

 
45,00 

 
 
€ 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTE DE LES LLOTGES DE PEIX: 

 
 
 
 

     

 Ostra Guillardeau nº3 5,50/ Ud  

 Escamarlà Gran de platja (100 gr.)         20,00 €  

 Percebes Gallecs (pota de cabra) (100 gr.) 27,00 €  

 Gamba Gran de Platja (100 gr.)         27,00 €  

 Espardenyes a la planxa (100gr.) 29,00 €  

 Peixos de Platja del dia: 
Orada, Llobarro i Llenguado 
(a la Sal, a la Donostiarra, al Forn o a la Planxa) 

90,00 € /Kg. 

     
     

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 


